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DE-ZAL E 
pH 

7 

 
 Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. Dzięki unikalnej formule 
produkt posiada zdolność kumulowania się w naskórku, przez co charakteryzuje się 
przedłużonym działaniem (ok. 3 h). Niszczy drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach 
skóry, które uwalniają się od rękawic np. podczas zabiegów. Zawiera substancje 
natłuszczające i nawilżające, zapobiegające wysuszaniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry. 
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 0163/TP/2020. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- instytucje użytku publicznego (przedszkola, szkoły, żłobki, urzędy) 
- kontakt z żywnością (gastronomia, przemysł spożywczy), 
- praktyki lekarskie (służby zdrowia). 
 
SKŁAD: 
Substancje czynne: 100 g preparatu zawiera kwas d-glukonowy, związek z N,N’-bis(4-
chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyna (2:1) (CHDG) – 1,5 g, 
etanol – 61 g; propan-2-ol – 2 g 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Nie rozcieńczać. Higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w 
suche dłonie przez 30 s. Czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności. 
Pozostawić do wyschnięcia 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ: 

 
Uwaga 
 
Łatwopalna ciecz i pary.  
Działa drażniąco na oczy.  
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Chronić przed dziećmi.  
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
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W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
Przechowywać pod zamknięciem. 
Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z 
krajowymi przepisami. 
 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu 
szczelnie zamknięty, w temperaturze +5 ÷ 35° C ze sprawną wentylacją. Chronić produkt 
przed światłem słonecznym, ciepłem, mrozem. 
 
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa drażniąco na oczy 
 
Pierwsza pomoc:  
inhalacja - natychmiast przerwij narażenie, przenieś poszkodowanego na świeże powietrze. 
Zapewnij opiekę lekarza, jeżeli utrzymuje się podrażnienie, duszności i inne objawy. 
skóra - ściągnij zabrudzoną odzież. Omyj dotknięte miejsce dużą ilością - o ile to możliwe - 
letniej wody. 
oczy - natychmiast wypłukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z użyciem 
siły); jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. Wypłukuj co 
najmniej przez 10 minut. Zapewnij lekarską i - o ile to możliwe - specjalistyczną opiekę 
połknięcie - nie wywoływać WYMIOTÓW! Wypłukać jamę ustną wodą i wypić 2-5 dl wody. 
W przypadku osoby z problemami zdrowotnymi zapewnij opiekę lekarską. 
 
Postępowanie z odpadami produktu: Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego 
zaleceniem, jeżeli to niemożliwe produkt lub pozostałości produktu muszą zostać usunięte 
jako niebezpieczne odpady. Nie usuwać do kanalizacji 
 
Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie:  
Puste opakowanie można składować w miejscu przeznaczonym do zbiórki opakowań z 
tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. 
 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 


